
Геометрия. Дәріс. 7-сынып 
Геометрия құрылымының аксиоматикалық тәсІлі  
Өздерің білетіндей, геометрия - ол геометриялық фигуралардың қасиеттері жөніндегі ғылым. 
Үшбұрыш, квадрат, шеңбер, куб, шар, цилиндр (1-сурет) және т.с.с. геометриялық 
фигуралардың мысалдары болып табылады. 

 
 A 1-сурет  
Геометриялық фигураларсан алуантүрлі болып келеді. Геометриялық фигуралардың бөліктері, 
қиылысуы және бірігулері де геометриялық фигура болады. Мектеп геометриясы планиметрия 
және стереометрия деген атаулармен екі бөлікке бөлінеді. Планиметрияда жазықтықта 
орналасқан кесінді, үшбұрыш, тік төртбұрыш жөне т.с.с. фигуралардың қасиеттері 
қарастырылады. Жазықтық шексіз болғандықтан, оның бір бөлігінің мысалы ретінде тынық 
судың, үстелдің, партаның, дәптердің, т.с.с. тегіс бетін қарастыруға болады. Стереометрияда 
кеңістікте орналасқан параллелепипед, сфера, цилиндр, пирамида және т.с.с. фигуралардың 
қасиеттері қарастырылады. Біздер геометрияны мүмкіндігінше қатаң теориялық деңгейде, 
планиметриядан бастап оқып үйренеміз. Бұл - геометрияның негізін жасаудың 
аксиоматикалық тәсілі. Енді соңғы айтылған сөйлемнің мәні мен мазмұнына қысқаша 
түсініктеме берейік. Жалпы, математикада кез келген тұжырым (теорема, сөйлем, қасиет, белгі 
және т.с.с.) бұрыннан белгілі, одан ертерек дәлелденген тұжырымдарға сүйене отырып 
дөлелденеді (негізделеді). Мұнда, әдетте теоремалардың қисындық құрылымы мынадай 
болып келеді. Егер А - бұрынырақ дәлелденген қандай да бір тұжырым болса (оны "шарты" 
деп атайық), онда осы тұжырымға сүйене отырып, қисынды ой қорытындылар көмегімен 
жаңадан бір А сөйлемін (тұжырымын, теоремасын, қасиетін және т.с.с.) қорытып шығарамыз. 
Осыны …> қисынды-салдар символы көмегімен қысқаша былай жазуға болады: А =>А. Енді со- 
ңына дейін қатаң математикалық дәлелдеулер принципіне жүгінетін болсақ, онда А, 
теоремасының өзі дәлелдеуді талап етеді және оны дәлелдеу үшін А -ден ертерек 
дәлелденген қандай да бір А, теоремасына сүйенуіміз қажет. Көрсетілген процесс шексіз 
жалғасып, оны «аяқтау» ешкімнің қолынан келмейтін жұмыс, яғни біз төмендегідей 
теоремалар тізбесін алар едік: …  

немесе мынадай циклді тізбек шығар еді: 
 

Осы сияқты, әрбір жаңа түсінік ертеректен белгілі түсініктер көмегімен анықталады. Мысалы, 
«барлық бұрыштарының шамалары 90°-тан және барлық қабырғалары өзара тең болатын 
төртбұрышты квадрат деп атаймыз». Мұнда «квадрат» деген жаңа ұғым «төртбұрыш», 
«қабырға», «бұрыш» және т.с.с. ұғымдарға сүйеніп анықталды. Енді осы көрсетілген 
ұғымдарды анықтау үшін де біз өзге белгілі ұғымдарға сүйенуіміз қажет, т.с.с., яғни әрбір 



ұғымға анықтама беру әрекеті де біздерді көрсетілген (1) және (2) түрдегідей шексіз 
анықтамалар тізбесіне соқтырады. Осыдан теоремалар мен түсініктердің көрсетілген шексіз 
тізбелерін түзу қажеттілігі туыңдайды, яғни кейбір түсініктерді негізгі түсініктер деп алып, 
оларды анықтамасыз, ал кейбір теоремаларды аксиомалар деп атап, оларды дәлелдеусіз 
алынатын ақиқат тұжырымдар ретінде қабылдау мұқтаждығы туындайды. Ал енді кейбір 
түсініктерді анықтамасыз қабылдағандықтан, олардың арасында қандай қатынастар бар 
екенін білуіміз қажет. Мұндай қатынастар алдын ала айтылады, оларды теорияның негізгі 
қатынастары деп атайды. Мұнда біз геометрияны аксиоматикалық тұрғыдан қалыптастырудың 
қарапайым жоспарын ғана келтірдік. Мұны жалпы және мағыналы жүйеде білген дұрыс. 
Себебі біздер геометрияны оқып үйрену процесінде әрбір тұжырымды, қасиетті және 
теореманы қабылданған аксиомалар жүйесіне сүйене отырып дәлелдейміз және қабылданған 
негізгі түсініктер мен негізгі қатынастарғасүйене отырып, әрбір ұғымға анықтама береміз. 
Сондықтан өздеріңе белгілі ұғымдарға «қайтадан» анықтама берудің және оқып үйренген 
қарапайым геометриялық фигуралардың «ақиқат», «онсыз да түсінікті» қасиеттерін 
дәлелдеудің қажеті жоқ деп ойлаймыз. 


